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DE KRACHTEN OP HET ATOOM IN EEN ZWART GAT TOESTAND   
 

 

 

 

 

■  Waarom gewone atomen kunnen instorten tot zwart gat atomen doch eerst vanaf het element  

    Beryllium: 

 

 

■  Systematisch afleiden van het complete stelsel met 11 fundamentele krachten op het zwart gat atoom: 

 

 

■  Zwart gat atomen verkeren standaard bij 0 ˚ kelvin. 

 

 

■  Waarom zwarte gaten alleen zwaartekracht kunnen uitzenden. 
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*1) INLEIDING: 

In voorgaande documenten:  “Vereenvoudigd atoommodel en zijn 5 autonome krachten” en “Het systematisch 

afleiden van alle krachten op gewone materie” zijn alle krachten op het gewone atoom afgeleid uitgaande van het 

vereenvoudigd atoommodel van Uiterwijk Winkel. Dat gaat uit van het atoommodel van Bohr waarbij alle 

ongeladen neutronen zijn vervangen door één positief geladen proton en één equivalent negatief geladen 

elektron.  

Het atoom bevat bij Uiterwijk Winkel alleen geladen deeltjes: een equivalent aantal protonen en elektronen.  

Via dit vereenvoudigd atoommodel zijn in voornoemde documenten alle krachten afgeleid op gewone materie 
c.q gewone atomen opgebouwd uit een equivalent aantal protonen en elektronen conform de elementen van het 

Periodiek Systeem. 

 

In dit document leidt auteur alle krachten op zwart gat atomen af via een systematiek overeenkomstig die 

gevolgd bij het afleiden van de krachten van gewone materie c.q de gewone elementen Periodiek Systeem. 

 

 

*2) WAT IS ZWART GAT MATERIE;  

-) Instorten gewoon atoom --> zwart gat atoom door vorming van van der Waals bindingen: 

Zwart gat materie bestaat uit gewone materie/ atomen waarvan de elektronenschillen zijn ingestort tot op de 

atoomkern. Hoe kan dat? 
 

De zwaartekracht/ gravitatie van een atoom wordt opgewekt door uitsluitend de schilelektronen van het atoom in 

combinatie met de snelheid in het heelal. De gravitatie neemt in beginsel lineair toe met de snelheid.   

 

Alle schilelektronenparen(2) van het atoom genereren vanwege snelheid in het heelal/ rotatiesnelheid naast 

andere krachten ook de van der Waalskracht (+Wk) alsmede andere kinetische energie krachten behorend bij het 

elektronenpaar(2). Deze kinetische energie krachten (o.a de van der Waals kracht) nemen in beginsel 

kwadratisch toe met de snelheid in het heelal/ rotatiesnelheid van het voorwerp zelf (km/sec). 

 

-) Atoomkern raakt volledig ingeklemd binnen de elektronenschillen:  

Bij snelheid neemt de gravitatie lineair toe waardoor de van buiten af werkende druk op het atoom toeneemt. De  
van der Waals kracht van de schil elektronenparen neemt zelfs kwadratisch toe. 

Bij overschrijden van zekere combinatie van a) een minimale hoeveelheid materie/ massa en b) een zekere 

snelheid/ rotatiesnelheid en daaraan gekoppeld niveau van kinetische energie nemen de door schilelektronen 

paren binnen de elektronenschillen gegenereerde van de Waals krachten (+Wk) zodanig toe dat in samenwerking 

met de gravitatie binnen het atoom de elektronenparen(2) onderling overgaan tot het vormen van van der 

Waalbindingen (+W2b). Dat vormen van deze bindingen geschiedt zowel binnen de elektronenschillen zelf als 

tussen de elektronenschillen onderling.  

De vorming van deze van der Waals bindingen leidt tot het instorten van de elektronenschillen zelf als van de 

ruimte tussen de elektronenschillen onderling. Dat instorten resulteert in hetzelfde aantal elektronenbanen gevuld 

met hetzelfde aantal elektronen welke uiteindelijk direct gesitueerd zijn rondom de atoomkern.  

 

Tijdens het instorten wordt de potentiële energie van de elektronen in deze schillen ten opzichte van de 
atoomkern omgezet in kinetische energie waardoor de snelheid van de elektronen sterk toeneemt. Dit heeft tot 

gevolg dat de elektronenparen(2) uiteenvallen in losse elektronen(1) en de van der Waals kracht/ binding weer 

verdwijnt. Het instorten van de elektronenschillen is echter irreversibel.  

 

Door dit instorten raakt de atoomkern steeds meer en uiteindelijk volledig ingeklemd tussen de 

elektronenschillen. De trillingsbeweging c.q temperatuur van de atoomkern wordt daarbij eveneens omgezet in 

snelheid van de schilelektronen die daardoor uiteindelijk met tegen de lichtsnelheid bewegen rond de atoomkern. 

De verschillende effecten worden onder 2.1 nader uitgewerkt. 

 

 

2.1  EIGENSCHAPPEN ZWART GAT MATERIE: 

-) Instorten elementen kan pas vanaf Beryllium (Be): 

Dat instorten c.q overgaan tot zwart gat materie kan pas een minimale hoeveelheid materie (enkele Aard 

massa’s) en geldt alleen voor de elementen met twee of meer elektronenparen en dus pas vanaf het element 

Beryllium (Be); het eerste element met twee elektronenparen.  
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De elementen H, He, Li en het molecuul H2 bezitten geen of slechts 1 elektronenpaar. Deze elementen/ 

molecuul kunnen op geen enkele wijze transformeren tot zwart gat atomen/ zwart gat materie hoe hoog de 

gravitatie of druk van buitenaf ook wordt!. 

 

-) Periodiek Systeem zwart gat elementen start bij Be: 

Het Periodiek Systeem van Uiterwijk Winkel voor atomen/ elementen in een zwart gat toestand start eerst bij het 

element Beryllium doch is qua opbouw verder overeenkomstig het Periodiek Systeem van Mendeljev. Het grote 

verschil is het ontbreken van elektronenparen en de ligging van de elektronenbanen direct gesitueerd rond de 

atoomkern en gevuld met louter losse schilelektronen.  
 

-) Snelheid elektronen(1) loopt in twee stappen op tot nabij de lichtsnelheid: 

a) Tijdens het instorten wordt in eerste instantie de potentiële energie van de elektronenparen ten opzicht van de 

atoomkern omgezet in kinetische energie c.q in snelheid. Die toename van de snelheid van de elektronenparen is 

zodanig dat de schilelektronen paren(2) uiteenvallen tot losse schilelektronen(1).  

 

b) Door het instorten raakt de atoomkern zodanig ingeklemd dat deze niet meer kan trillen. De kinetische 

trillingsenergie van de atoomkern kan daarbij niet anders dan eveneens worden omgezet in snelheid van de 

elektronen waardoor deze elektronen(1) een omloopsnelheid rond de atoomkern krijgen van nagenoeg de 

lichtsnelheid. 

 

 

2.2.1 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ZWART GAT ATOMEN:  

 

-) Alle zwart gat atomen verkeren bij 0 º kelvin: 

De atoomkern raakt vanwege dat instorten van de elektronenschillen volledig ingeklemd door de elektronen en 

de atoomkern kan niet meer trillen. Zwart gat atomen verkeren daardoor standaard bij het absolute nulpunt van  

0 º kelvin. Om reden van de temperatuur van 0 º kelvin kunnen zwart gat atomen geen warmte/ infrarood straling 

meer uitzenden maar wel weerkaatsen als een spiegel.  

Bij zwart gat atomen vervallen verder alle aan temperatuur gerelateerde krachten. 

 

-) Fysisch volledig inert; geen fysische fasen meer mogelijk; geen gas, vloeistof of vaste stof: 
Doordat de atoomkern niet meer trilt kan het zwart gat atoom evenmin de fysische toestand van een gas,  

innemen. Door het ontbreken van het schilelektronen paar en daardoor van de van der Waals kracht en zijn 

bindingen kan het zwart gat atoom evenmin de fysische fase toestanden van vloeistof of van vaste stof innemen. 

Het zwart gat atoom is fysisch volkomen inert zonder één van de op Aarde bekende fysische fasen: de Annemie 

toestand. 

 

-) Geen verspringen van elektronen meer mogelijk:  

De elektronen draaien met tegen de lichtsnelheid rond de atoomkern en bezitten reeds hun maximaal mogelijke 

kinetische energie. Aan de elektronen(1) valt geen zodanige hoeveelheid energie meer toe te voegen om deze 

elektronen van baan te laten verspringen. Bij zwart gat materie kunnen de elektronen(1) geen energiekwanta 

meer opnemen noch deze afstaan. De elektronen van het zwart gat atoom kunnen om die reden geen licht meer 

uitzenden. (Dat niet kunnen uitzenden van licht heeft derhalve niets van doen met de zwaartekracht) 

 

-) Elektronenparen(2) vallen uiteen tot alleen losse elektronen(1): 

Bij het instorten van de elektronen schillen van het gewone atoom tot een zwart gat atoom vallen alle 

elektronenparen uiteen tot losse elektronen. Daarmee verdwijnen ook alle aan het elektronpaar(2) gerelateerde 

krachten en alle krachten(2) verbonden aan de buitenste elektronenschil.  

Bij zwart gat atomen resteren alleen de aan het elektron(1) gerelateerde krachten. Dat zijn in beginsel 

dezelfde type krachten als die bij het elektron(1) van gewone atoom. 

 

-) Chemisch volledig inert: 

De schilelektronen(1) kunnen geen elektronenpaar(-2) meer vormen. Daardoor zijn alle zwart gat atomen 

in chemisch opzicht volledig inert.  

 

-) Geen veranderingen aan de atoomkern; vooralsnog geen kernsplitsing of kerndeeltjes: 

Tijdens dat instorten van het gewone atoom tot een zwart gat atoom verandert niets aan de structuur van de 

atoomkern. De elektronenparen kapselen de atoomkern volledig in. Het is daardoor zelfs twijfelachtig of de 

atoomkern zich nog kan splitsen en/of dat de atoomkern nog in staat is om kerndeeltjes uit te stoten. 
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-) Hoogenergetische kosmische straling: 

Is kernsplitsing desondanks het geval dan moeten de vrijkomende deeltjes een enorme hoeveelheid kinetische 

energie bezitten om de elektronenschillen te passeren. De thans waargenomen hoogenergetisch kosmische 

straling is vermoedelijk afkomstig van een dergelijk verval van atoomkernen van zwart gat atomen. Deze 

straling zal met name optreden gedurende supernova explosies zelf.  

Deeltjes die als gevolg van kernsplitsing uit een zwart gat ontsnappen kunnen dat alleen als deze een gigantische 

grote energie bezitten van ergens rond de 10 20-22 GeV; in het heelal de meest energierijke deeltjes die bekend 

zijn. 

 
 

*3) DE AUTONOME KRACHTEN VAN HET ATOOM IN EEN ZWART GAT TOESTAND: 

De structuur van het zwart gat atoom is op hoofdlijnen nog hetzelfde als die van het gewone atoom en de 

autonome krachten zwart gat atoom zijn exact gelijk aan die van het gewone atoom: dus alleen opgebouwd met 

protonen en elektronen.  

Het zwart gat atoom kent derhalve conform het gewone atoom de volgende 7 autonome krachtplaatsen: 

 

Schema 1:   De 7 autonome krachtplaatsen op het zwart gat atoom:  

a1)   De elementaire ladingkrachten van het proton(p):                               *1) (+Lek p+1),    

a2)   De elementaire ladingkrachten van het elektron(e):                             *2) (+Lek e-1),  

 
a3) De elementaire magnetische spinkracht plaatsen proton (p):    *3) (+Mesk – p +1/2), *4) (+Mesk + p+1/2),  

a4) De elementaire magnetische spinkracht plaatsen elektron (e):  *5) (+Mesk – e +1/2). *6) (+Mesk + e+1/2). 

 

b1) De basale centrifugaal kracht van het elektron e) rond de atoomkern:   *7) (+Ck e), 

 

Dat stelsel van 7 autonome krachtplaatsen is via schema 2 te vereenvoudigen: 

 

 

Schema 2:   De 5 autonome krachten op het zwart gat atoom:  

a1)   De elementaire ladingkrachten van het proton(p):                               *1) (+Lek p+1),   

a2)   De elementaire ladingkrachten van het elektron(e):                             *2) (+Lek e-1),  

 

a3) De elementaire magnetische spinkracht proton (p):                               *3) (+Mesk -/+ p +1/2),   

a4) De elementaire magnetische spinkracht elektron (e):                             *4) (+Mesk -/+ e +1/2),  

 

b1) De basale centrifugaal kracht van het elektron e) rond de atoomkern:   *5) (+Ck e), 

 

Toelichting schema 1 en 2: 

1) Het stelsel van in totaal 7 autonome krachtplaatsen van schema 1, vereenvoudigd tot de 5 autonome krachten 

van het atoom in schema 2 is precies voldoende voor het instandhouden van de constructie van het zwart gat 

atoom en komt overeen met de autonome krachten van het gewone atoom.  

 

2) Deze autonome krachten zijn standaard op het zwart gat atoom aanwezig onafhankelijk van:  
1) welke vorm van snelheid van het atoom in het heelal, 

2) van druk en temperatuur (0 º kelvin!) etc: 

 

3) Zwart gat atomen / elementen van het Periodiek Systeem (vanaf Beryllium) tonen meer krachten o.a 

zwaartekracht.  

 

 

3.1  OVERZICHT OPBOUW KRACHTEN OP ZWART GAT ATOMEN:  

In bovengenoemde separate documenten leidt auteur voor gewone materie/atomen bij bijbehorende complete 

stelsel van krachten af opgebouwd via 8 verschillende niveaus (a – h). Bij zwart gat atomen ontbreekt zowel het 

elektronenpaar(-2) als de temperatuur omdat het zwart gat atoom bij het absolute nulpunt verkeert. Daarmee  
vervallen eveneens de daarbij behorende krachten.  

 

De hoofdstructuur van het krachten van zwart gat atomen wordt aangegeven in schema 3.  
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Schema 3: De opbouw van alle krachten op het zwart gat atoom/ atoom in een zwart gat toestand: 

 

a1) de 2 elementaire lading krachten van het proton/ het elektron, 

a2) de 2 elementaire lading krachten van het proton/ het elektron, 

 

b) de 1 basale krachten binnen in het zwart gat atoom, 

  

De krachten onder a) + b) vormen de hierboven aangegeven 5 autonome krachten van het zwart gat atoom.  

De autonome zijn onafhankelijk van snelheid in het heelal/ kinetische energie en van temperatuur.    

 

c) de 6 basis(snelheid/ kinetische energie)krachten, 

c1)  de 2 basis(snelheid)krachten van de atoomkern, 

c2)  de 4 basis(snelheid/ kinetische energie)krachten vanuit het enkelvoudige elektron(1), 

c3)  geen basis(snelheid/ kinetische energie)krachten vanuit het elektronenpaar(2),                 

c4)  geen krachten buitenste elektronenschil. 

 

d)    geen (temperatuur)krachten, 

 

De krachten onder a) + b) + c) + d) vormen samen de fundamentele krachten van het zwart atoom. 

 

e)     geen semi-fundamentele krachten van het atoom,  

 

f) geen krachten op deeltjes materie c.q op brokstukken van het atoom en,  

 

g) geen overige krachten op atomen/ moleculen, 

 

h) geen kunstmatige krachten welke alleen onder laboratorium omstandigheden  zijn op te wekken.  

 

Voor een aantal details verwijst auteur naar:  www.uiterwijkwinkel.eu  ; het document Krachten. 

 

Toelichting schema 3:  

1) Het krachtenstelsel van zwart gat materie/ atomen (vanaf Be) is derhalve sterk ingeperkt. Het stelsel is veel 

geringer van omvang in vergelijking tot gewone materie/ atomen (vanaf H).  

 

 

*4) VRAAGSTELLING: 

Welke fysische, chemische en fysische chemische krachten kunnen nog wel op het zwart gat atoom worden 

gevormd?  

    

 

*5)  ad c) DE BASIS(SNELHEID / KINETISCHE ENERGIE) KRACHTEN: 

 

5.1 ad c1) DE BASIS(SNELHEID)KRACHTEN VAN DE ZWART GAT ATOOMKERN: 

Wordt een zwart gat atoom blootgesteld aan een willekeurige vorm van snelheid t.o.v van de oorsprong van het 

heelal C of wel het Little Bang punt dan wel snelheid als gevolg van de rotatie van het zwarte gat zelf dan wordt 

die beweging van het atoom in een zwart gat toestand als geheel 1 : 1 overgebracht op zowel de atoomkern 

(vanaf Be) als op alle rond de atoomkern draaiende schilelektronen(1). In vervolg op schema 1 worden de 

volgende krachtplaatsen afgeleid:   

 

-) De centrifugaal kracht (+ Ck a) van de atoomkern: 

Ondergaat het atoom een roterende of ronddraaiende beweging dan ontstaat de centrifugaal kracht op de 

atoomkern: *8) (+Ck p) of (+Ck a) als effect omdat de atoomkern letterlijk aanduwt tegen de 

elektronenschillen.  
 

-) De versnelling/ vertragingkracht (+Vk a) van de atoomkern: 

Om zo’n atoomkern (a) te versnellen/ te vertragen moet kinetische energie worden toegevoegd aan het atoom. In 

geval van vertragen dient juist kinetische energie te worden omgezet in warmte. Dien tengevolge is sprake van 

een versnellingkracht: *9) (+Vk p +) of een vertragingkracht *10) (+Vk p -). 

Deze krachten zijn gelijk aan die van gewone materie/ atomen. 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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5.2 EFFECTEN VAN SNELHEID VOOR HET ELEKTRON IN EEN BAAN ROND DE ATOOMKERN: 

Iedere vorm van snelheid/ rotatiesnelheid veroorzaakt: 

- 1) een eigen lineaire afwijking in de baan van het elektron, 

- 2) verhoogt kwadratisch het niveau van “toegevoegde” kinetische energie van het elektron voor die vector.  

- 3) beiden (de ene direct, de andere indirect) houden het elektron uit zijn nagestreefde ideale baan ook al 

beweegt dat elektron zich met grote snelheden.   

 
 

5.2.1 ad c2) DE BASIS(SNELHEID/ KINETISCHE ENERGIE)KRACHTEN VAN HET 

ENKELVOUDIGE ELEKTRON(1): 

Iedere vorm van externe snelheid/rotatie resulteert in een afwijking in de baan van het elektron(1). Bij alle zwart 

gat atomen wil dat losse elektron(1) hoe dan ook terug naar: 

I) zijn ideale baan rond de atoomkern d.w.z terug naar een toestand van absolute stilstand van het 

atoom in het heelal en  

II) wil het elektron deze “toegevoegde” kinetische energie omzetten in warmte.  

 

 

5.2.1.1 ad c2) DE BASIS(SNELHEID)KRACHTPLAATSEN VAN HET ENKELVOUDIGE 

ELEKTRON(1): 

ad I) Het elektron(1) gaat: de door snelheid/rotatie veroorzaakte lineaire afwijking bestrijden via het opwekken 

van zwaartekracht/ gravitatie. Zwaartekracht gaat de oorzaak van de afwijking en daarmee de beweging van het 

atoom in het heelal tegen. Zwaartekracht is in essentie puur op gericht om het atoom tot stilstand te brengen in 

het heelal en door het atoom terug te voeren/ leiden naar de plaats van de Little Bang c.q het absolute nulpunt C 

en enige oorsprong van het heelal.   

 

De huidige snelheid/ snelheden in het heelal waaraan het zwart gat atoom/ zwarte gaten onderhevig is/zijn  valt 

derhalve alleen te bestrijden via een kracht werkzaam in de vorm van materieloze straling welke zich met 

maximale snelheid c.q met de lichtsnelheid kan verplaatsen in het heelal.  

Het elektron toont die stralingskracht in de vorm van een door dat schilelektron uitgezonden zwaartekracht 
straling: 

 

-) de zwaartekrachtstraling:                     *11)    (+Z1k ~ +) en *12) (+Z1k ~ -),  

 

De zwaartekrachtstraling van het baan elektron omvat 1 kracht en 2 krachtplaatsen. De ene krachtplaats van 

zwaartekracht wordt uitgezonden door het elektron (~ +), de  andere contra krachtplaats zit ook op het elektron 

en toont het kenmerk van het juist kunnen  “absorberen” van dergelijke zwaartekracht straling (~ -) welke door 

andere elektronen wordt/ is uitgezonden.  

Beiden tezamen vormen de wederzijdse onderlinge aantrekkingskracht/ -binding van materie in de vorm van 

zwaartekracht straling. In feite ligt zwaartekracht straling van een voorwerp ten grondslag aan de Wetten van 

Newton en niet de massa van dat voorwerp.    

 

 

5.2.1.2  FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ZWAARTEKRACHT ZWART GAT MATERIE/ ATOMEN:  

1) Het verschijnsel zwaartekracht/ zwaartekrachtstraling wordt gegenereerd door het schilelektron in een baan 

rond de atoomkern in combinatie met snelheid in het heelal. Zwaartekracht/ gravitatie is onlosmakelijk 

gekoppeld aan het zwart gat atoom en niet aan losse protonen en elektronen. Zwaartekracht ontstaat alleen al als 

gevolg van  beweging(en)/ rotatie van dat zwart gat atoom in het heelal.  

 

2) De hoeveelheid uitgezonden zwaartekracht straling neemt in beginsel lineair toe met de snelheid/ 

rotatiesnelheid (km/sec). 

 

3) De zwaartekrachtstraling bestaat uit net zoveel onderliggende zwaartekracht vectoren als het atoom/ het 
hemellichaam aan zelfstandige relevante bewegingen ondergaat in het heelal. (Dat kunnen 4 – 10 bewegingen 

zijn) 

 

4) Alleen gelijke zwaartekrachtvectoren (behorend bij dezelfde snelheid/ rotatiebeweging) trekken elkaar 

onderling aan. 
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5) Van elkaar verschillende vectoren trekken elkaar niet wederzijds aan noch stoten elkaar af. Ze zijn  indifferent 

ten opzichte van elkaar.  

 

 

5.2.2  ad c2) DE BASIS(KINETISCHE ENERGIE)KRACHTPLAATSEN VAN HET ENKELVOUDIGE 

ELEKTRON(1): 

ad II) Het duurt eindeloos voordat het zwart gat atoom via zwaartekracht tot stilstand komt. Het elektron kan op 

korte termijn succes boeken door deze door snelheid/rotatie  aan het elektron “toegevoegde” hoeveelheid 

kinetische energie om te zetten in warmte. Dat zich ontdoen van “toegevoegde” kinetische energie kan niet 
rechtstreeks, doch alleen indirect via het vormen van fysische e chemische bindingen waarbij deze 

“toegevoegde”kinetische energie dan wordt omgezet in warmte.  

 

Teneinde een zo groot mogelijk deel van die voor het elektron hinderlijke “toegevoegde”kinetische energie te 

verwijderen wekt het elektron bij zichzelf het maximaal mogelijke aantal van verschillende fysische, chemische 

en fysisch/chemische krachten op waarmee dat baan elektron fysische, chemische en fysisch/chemische 

bindingen kan vormen. 

 

-) De door snelheid/ kinetische energie gegenereerde basis(kinetische energie) krachten van het 

enkelvoudige schilelektron(1): 

Het enkelvoudige schilelektron (1) van het zwart gat atoom kan de volgende puur fysische dan wel chemische 
bindingvormende (niet stralingsvormende) kracht/ krachtplaatsen opwekken:  

 

-) de chemisch covalente radicaalkracht:          *13)   (+R1ck+) en  *14) (+R1ck -),  

 

-) de fysische oploskracht:                                *15)   (+D1k +). Bij zwart gat atomen is de contra (+D1k -)  

                                                                                    niet aanwezig. Zwart gat atomen komen niet voor als   

                                                                                    vloeistof.  

 

-) de fysische absorptiekracht:                           *16)   (+A1k +). Bij zwart gat atomen is de contra (+A1k -)   

                                                                                    niet aanwezig. Zwart gat atomen komen niet voor als vaste  

                                                                                    stof. 
   

 

5.3 BIJ ZWART GATOMEN GEEN VORMING  VAN HET ELEKTRONENPAAR(2): 

Bij zwart gat atomen bewegen de schilelektronen met enorme snelheden van tegen de lichtsnelheid rond de 

atoomkern. Die snelheid is in de praktijk veel te groot voor het vormen van een gezamenlijk gedeelde 

elektronenpaar en dus van fysische of van chemische bindingen. Ergo: 

 

1) alle aan het elektronenpaar(2) gerelateerde krachten ontbreken derhalve. 

 

2) tussen zwart gat atomen onderling valt geen enkele vorm van chemische, fysische of fysisch chemische    

    binding te vormen om “toegevoegde” kinetische energie om te zetten in warmte.  

 

3) Op zwart gat materie/ zwarte gaten zijn alleen bovengenoemd krachten mogelijk.   
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5.4  DE KRACHTPLAATSEN EN HET KRACHTENSTELSEL VAN ZWART GAT ATOMEN: 

 

Schema 4:  Samenvatting van de 16 fundamentele krachtplaatsen op zwart gat atomen/ de zwart gat 

elementen P.S (vanaf Be). 

 

a1) De 2 elementaire ladingkrachten van de bouwstenen binnen het vereenvoudigd atoommodel:  

- de elementaire ladingkrachten proton:                                           *1) (+Lek p+1), 

- de elementaire ladingkrachten proton/elektron:                             *2) (+Lek e-1), 

 

a2) De 2 elementaire krachten van de bouwstenen binnen het vereenvoudigd atoommodel:  

- de elementaire magnetische spinkrachten van het proton               *3) (+Mesk p +1/2)  en *4) (+Mesk p +1/2),  

- de elementaire magnetische spinkracht van het elektron:               *5) (+Mesk e +1/2)  en *6) (+Mesk e +1/2),  

 

b1) De 1 basale krachten  

- de centrifugaal kracht vanuit het elektron:                                     *7) (+Ck e), 

 

c1) De basis(snelheid) krachten van de atoomkern (a): 

- de centrifugaal kracht op de atoomkern:                                          *8) (+Ck a),  

- de versnelling / vertraging kracht atoomkern                                   *9) (+Vk a +)     en  *10) (+Vk a-),  
 

c2.1) De basis(snelheid)krachten enkelvoudige elektron(1): 

- de zwaartekrachtstraling:                                                                 *11) (+Z1k ~ +)   en *12) (+Z1k ~ -),  

 

c2.2) De basis(kinetische energie)krachten eenvoudige elektron(1): 

- de chemisch covalente radicaalkracht:                                              *13)   (+R1ck+) en *14) (+R1ck-) 

- de fysische oploskracht:                                                                    *15)   (+D1k +)   

- de fysische adsorptiekracht:                                                              *16)   (+A1k +)                                                                                   

 

Toelichting schema 4: 

1) Het krachtenstelsel voor zwart gat atomen van Uiterwijk Winkel omvat in totaal 16 krachtplaatsen toe 
te delen naar 3 elkaar opvolgende niveaus a), b) en c). 

 

2) Alleen overeenkomstige snelheidvectoren van zwaartekracht trekken elkaar wederzijds aan. De meest 

zwaartekracht van het centrale zwarte gat is aanwezig in een vorm van rotatiezwaartekracht. Dat is in 

een vorm waarvan op Aarde relatief weinig gegenereerd wordt en derhalve te meten is.  

 

3) Dat resulteert in een veel geringere meetbare aantrekkingskracht van het zwarte gat op de Aarde (c.q het 

gehele sterrenstelsel) dan je puur op grond van zijn hoeveelheid materie/ zwart gat atomen zou mogen 

verwachten. In het zwarte gat zelf is indirect veel meer materie aanwezig dat te meten valt via de 

zwaartekracht aan de buitenzijde van het zwarte gat. 

 

4) Alle zwarte gaten bevatten veel meer materie (zwart gat atomen) dan je thans via zwaartekracht kunt  
meten/ bepalen. Op termijn zal zowel het massa als het zwaartekracht plaatje kloppend zijn te krijgen. 

Zie verder www.uiterwijkwinkel.eu het document krachten. 

 

 

Het stelsel van 16 krachtplaatsen van het zwart gat atoom is te vereenvoudigen tot een stelsel van 11 

fundamenteel van elkaar verschillende krachten is weergegeven in Schema 5:  

 

http://www.uiterwijkwinkel.eu/
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Schema 5:  Overzicht 11 fundamenteel verschillende krachten op atomen/elementen P.S vanaf Be: 

 

a1) elementaire ladingkrachten: 

- de elementaire ladingkrachten van het proton:                            *1) (+Lek p +1), 

- de elementaire ladingkrachten van het elektron:                          *2) (+Lek  e -1), 

 

a2) elementaire magnetische spinkrachten: 

- de magnetische spinkrachten van de atoomkern (a)                      *3) (+Mesk +/-a +1/2),   

- de magnetische spinkracht van het elektron:                                 *4) (+Mesk +/- e +1/2),   
 

b) basale kracht(en): 

- de centrifugaal kracht vanuit het elektron:                                     *5) (+Ck e), 

 

c1) De basis(snelheid) krachten van de atoomkern (p)/(a): 

- de centrifugaal kracht op het proton (p)/ de atoomkern (a):           *6) (+Ck a),  

- de versnelling / vertraging kracht proton (p)/ atoomkern  (a):        *7) (+Vk a +/-),   

 

c2/3 De basis(snelheid)krachten elektron(1): 

- de zwaartekrachtstraling:                                                                 *8) (+Z1k~ +/-), 

 

c2/3 De basiskinetische energie krachten elektron(1): 

- de chemisch covalente radicaalkracht:                                             *9)   (+R1ck +/-),  

- de fysische oploskracht:                                                                  *10)   (+D1k +), 

- de fysische adsorptiekracht:                                                            *11)   (+A1k +),                                                                                                                                                              

 

Toelichting schema 6: 

1) Het stelsel van 11 krachten voor zwart gat elementen vanaf Be is eveneens gekoppeld aan het 

vereenvoudigd atoommodel van Bohr. Het krachten stelsel is consistent, volkomen afdekkend alsmede 

strikt logisch opgebouwd in termen van fysische, chemische en fysisch/chemische krachten en hun 

bindingen in de atoomkern. 

 
2) Het krachtenstelsel is voor alle zwart gat atomen exact hetzelfde. Het stelsel omvat 16 krachtplaatsen en 

11 van elkaar verschillende fundamentele krachten in 3 niveaus: a), b) en c).  

 

3) Voor zwarte gaten zijn in feite alleen relevant:  

-) het elementaire magnetische veld veroorzaakt door de rotatie van het zwarte gat (+Mesk) zelf die  

zich met name manifesteert aan beide uiteinden van de rotatie as van het zwarte gat,  

       -) de centrifugaal kracht(+Ck a),  

       -) de versnelling/vertragingkracht (+Vk a +/-) en  

       -) de zwaartekracht (+Z1k) en met name in de vorm van rotatiezwaartekracht.  

Die zwaartekracht is vooralsnog als enige kracht weer op te delen in net zoveel zwaartekracht  vectoren als 

het aantal snelheden waaraan het bewuste zwarte gat onderhevig is in het heelal.  

        
4) Alle zwarte gaten bevatten een equivalent aantal protonen en elektronen en zijn daardoor in een  

       volkomen ongeladen toestand. 

  

5) De krachten (+R1ck), (+D1k) en (+A1k) worden wel opgewekt door het elektron(1). Vanwege de grote  

        snelheden van de elektronen kan het enkelvoudige elektron(1) geen fysische of chemische bindingen  

        vormen teneinde de “toegevoegde” kinetische energie om te zetten in warmte. Bij zwart gat atomen kan  

        het elektron(1) in feite niets aan deze door het schilelektron zelf opgewekte kinetische energie krachten.  

 

 

5.5 ZWART GAT ATOOM VAN NATURE INSTABIEL: 

Vanwege de gigantisch hoge omloopsnelheden van de elektronen rond de atoomkern is een los zwart gat atoom  
van nature volledig instabiel. Bij een los zwart gat atoom verlaten alle elektronen de atoomkern waarop deze ook 

in brokstukken uiteenvalt. Daar komt veel kinetische energie en warmte bij vrij. 
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-) Zwart gat blijven alleen stabiel bij de gelijktijdige vorming van een zwart gat: 

Zwart gat atomen blijven alleen stabiel als exact tegelijkertijd heel veel zwart gat atomen worden gevormd. Dat 

geschiedt bij supernova explosies waar na afloop in het centrum van de explosie een zwart gat resteert. Kleine 

zwarte gaten worden ook gevormd aan het einde van de levensduur van grotere sterren. Te kleine zwarte gaten 

(Ø < circa 2 – 3 km) zijn instabiel en exploderen weer vanzelf. 

 

Om stabiel te blijven zit aan zwarte gaten derhalve een minimum afmeting verbonden van een doorsnee van ca. 2 

– 4 km gekoppeld aan een rotatiesnelheid van ca. 4.500 km/sec.  

 
Voor zwarte gaten is die ondergrens van stabiliteit in feite een combinatie van:  

-) direkt koppeling d aan een minimale hoeveelheid gegenereerde zwaartekracht en dus snelheid en 

-) indirect gekoppeld aan een minimale hoeveelheid kinetische energie/ snelheid van het zwarte gat en dus aan   

    massa van dat zwarte gat. 

 

-) Krizgaz: 

Die ondergrens voor een zwart gat om stabiel te blijven benoemt auteur als de Kritische zwart gat zwaartekracht 

(Krizgaz). Geraakt een zwart gat onder deze Krizgaz c.q toestand van snelheid/rotatiesnelheid en kinetische 

energie dan explodeert het kleine zwarte gat. Dit wordt met regelmaat waargenomen in het heelal.  

 

Krizgaz ligt rond een zwart gat met een straal van ca. 3 – 4 km en bij een totaal aan kinetische energieën (o.a de 
omloopsnelheid van ca. 4.500 km/sec tezamen met de uitdijingsnelheid van het heelal. 

 

Bij de Little Bang is ook sprake van het onderschrijden van Krizgaz doch dat proces verloopt als enige volledig 

gecontroleerd en zonder enige vorm van explosie dit in tegenstelling tot alle andere supernova’s.  

 

 

*6)  DISCUSSIE: 

 

-) Zwart gat materie/ atomen en krachten op dergelijke materie zijn afgeleiden van het proton/ elektron: 

1)  Uiterwijk Winkel vereenvoudigt het atoommodel van Bohr door de neutronen te vervangen door één  

        proton en één elektron. Hij reduceert daarmee het aantal bouwstenen van het gewone en van het zwart  
        gat atoom van 3 stuks (2 geladen + 1 ongeladen) --> 2 geladen stuks. 

 

2) Zowel alle gewone als alle zwart gat materie/ atomen (van binnenuit ingestorte gewone atomen met twee 

of meer elektronenparen) is uitsluitend opgebouwd uit gewone protonen en elektronen.  

 

3) Protonen en elektronen trekken elkaar wederzijds aan waardoor de 2 elementaire ladingkrachten     

       ontstaan: (+Lek p+) en (+Lek e-); de enige elementaire kracht op materie. Door rotatie van lading   

       ontstaan de gelijk gerichte elektromagnetisch spinkrachten van het proton (+Mesk p+1/2) en die van het  

       elektron (+Mesk e +1/2).  

             De rotatie van het elektron rond de atoomkern genereert de centrifugaal kracht van het elektron (+Ck e).  

             waardoor het elektron in de baan rond de atoomkern blijft. 

 
4) Zwart gat atomen ontstaan in samenwerking tussen de druk door zwaartekracht en via het van binnenuit 

instorten van gewone atomen. Daardoor is de rangschikking van de elektronenschillen dwingend 

gereguleerd conform die van het Periodiek Systeem der elementen/isotopen van gewone atomen volgens 

Mendeljev doch eerst vanaf het zwart gat element Be.  

 

5)    De elektronenschillen bevatten geen elektronenparen(-2) doch alleen losse elektronen(1).  

 

-) Alle materie/ atomen en krachten op materie zijn afgeleiden van het proton/ elektron: 

1) Bij het door Uiterwijk Winkel afgeleide krachtenstelsel zijn alle krachten op zwart gat materie c.q op de 

elementen van het Periodiek Systeem in een zwart gat toestand (vanaf Be) eveneens logische en 

voorspelbare afgeleiden van de elementaire ladingkrachten en elementaire magnetische spinkrachten van 
a) het proton en b) die van het elektron.  

 

2) Alle overige krachten op zwart gat materie/ het zwart gat atoom zijn rationeel af te leiden en strikt 

logisch kwalitatief te verklaren. Bij zwart gat materie/ atomen ontstaat zwaartekracht en andere (1) 

krachten pas op het atoom als dit atoom in het heelal onderhevig is aan snelheid of aan rotatiesnelheid.   
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       3)  Op alle plaatsen van het zwart gat atoom waar een kracht valt op te wekken blijkt ook inderdaad een  

             kracht te worden opgewekt. Alle krachtplaatsen worden volledig benut. 

 

4)   Zwaartekracht wordt uitsluitend gegenereerd door de schilelektronen(1) in banen rond de atoomkern en  

      niet door de massa van de atoomkern. De begrippen massa en zwaartekracht hebben niets met elkaar van  

      doen.  

 
-) Krachten buitenzijde zwarte gaten: 

1)   De enige krachten merkbaar aan de buitenkant van zwarte gaten zijn zowel het magnetisch veld  

       georiënteerd rond de rotatie as van het zwarte gat als die van het zwaartekracht veld.  

       De zwaartekracht is opgebouwd uit net zoveel zwaartekrachtvectoren als sprake is van bewegingen van  

       het bewuste zwarte gat in het heelal. De krachten van zwarte gaten zijn volledig rationeel te verklaren. 

 

2)   Op aarde kan men slechts een gering deel van de rotatiezwaartekracht van een zwart gat waarnemen.  

       Zwarte gaten bevatten derhalve veel meer materie dan uit de berekende zwaartekracht valt af te leiden.  
       De rotatiesnelheid van zwarte gaten bedraagt maximaal ca. 4.500 - 5.000 km/sec. 

 

3) Zwarte gaten  kunnen geen warmte uitzenden omdat ieder zwart gat atoom zich bij het absolute nulpunt 

van 0 º kelvin bevindt. Bij zwart gat atomen de elektronen niet meer van elektronenbaan baan kunnen 

verspringen en de elektronen kunnen daarom evenmin licht uitzenden.    

    

 4)    Dat niet kunnen uitzenden van licht/ warmte heeft derhalve niets van doen met de zwaartekracht. 

 

       5)    Zwarte gaten bezitten niet het vermogen om tijd en ruimte te vervormen. Alle materie c.q. alle gewone  

              atomen/ zwart gat atomen in het heelal bezitten steeds exact dezelfde heelal kloktijd.  

 

       6)   Vervorming van ruimte vindt alleen plaats binnen de context van het grote geheel van de heelalcyclus.   
             Vervorming door zwarte gaten van de lokale ruimte zou de cyclische afwikkeling van de heelalcyclus als   

             geheel zodanig verstoren dat de cyclus zich niet kan herhalen.  

 

-) De hoogste tijd om zwarte gaten te ontdoen van allerlei “wetenschappelijke” mystiek:     

1) Uiterwijk Winkel schept voor als eerste duidelijkheid over de krachten en eigenschappen van zwarte gat 

atomen/ materie. Zwarte gaten blijken heel normale lichamen in het heelal te zijn met logische, 

herleidbare  en voorspelbare eigenschappen.  Zwarte gaten kunnen ruimte noch tijd vervormen.  

 

2) Hoogste tijd om zwarte gaten te ontdoen van allerlei “wetenschappelijke” fantasieën welke rond zwarte  

       gaten zijn geweven. 

 
 

 

* 7) CONCLUSIES: 

 

Ten aanzien van zwart gat materie/ atomen: 

1) Alle gewone en zwart gat materie (van binnenuit ingestorte gewone atomen met twee of meer  

    elektronenparen) is uitsluitend opgebouwd uit gewone protonen en elektronen.  

 

2) Bij zwart gat atomen is sprake van een Periodiek Systeem van zwart gat atomen (vanaf Be). 

 

 

Ten aanzien van de krachten op materie: 
1) Alle krachten op het zwart gat atoom c.q de elementen van het Periodiek Systeem laten strikt logisch afleiden   

    als het atoommodel van Bohr wordt aangepast zodanig dat de atoomkernen uitsluitend zijn opgebouwd met   

    positief geladen protonen (p+1) en negatief geladen elektronen (e-1) en de atoomkern geen neutronen meer  

    bevat.  

 

2) De opbouw van de krachtenstelsels van gewone en zwart gat atomen is in beginsel het zelfde. 

    Bij zwart gat atomen zijn 11 verschillende fundamentele krachten te onderscheiden. Bij gewone atomen  

    bestaat dat stelsel uit 17 fundamentele krachten. 
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3) Bij zwart gat materie/ atomen blijken alle onder a), b), c1), c2) onderscheiden krachten zonder uitzondering:  

-) direct te zijn gekoppeld aan materie c.q het zwart gat atoom,  

-) te herleiden tot een specifieke plaats op het atoom: de atoomkern zelf en het individuele losse elektron(1). 

 

 

Ten aanzien van zwarte gaten: 

1) Met de krachten op het zwart gat atoom zijn thans ook alle eigenschappen van zwarte gaten bekend. Zwarte   

    gaten blijken volledig voorspelbare hemellichamen te zijn.  

 
2) Zwarte gaten verkeren fysische gezien bij het absolute nulpunt van 0 º kelvin en kunnen om die reden geen  

    warmte uitstralen.  

     

3) De schilelektronen kunnen niet meer van baan verspringen en daardoor geen licht uitzenden.  

 

4) Dat niet kunnen uitzenden van licht en warmte heeft dus niets van doen met zwaartekracht.  

 

5) Zwarte gaten zijn in geen enkel opzicht in staat om tijd en ruimte te vervormen. 

 

 

*8) NAWOORD: 
Het is de hoogste tijd om de wetenschappelijke literatuur te ontdoen van allerlei rond zwarte gaten geweven 

mythische eigenschappen en zwarte gaten voortaan te beschouwen als volkomen normale hemellichamen.  

 

 

Ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel 

Zwijndrecht, 31 mei 2007. 

 

 

*) Auteursrechten: 

Het gebruik van dit document is volledig vrij voor puur individueel gebruik.  

Voor iedere vorm van educatief, zakelijke of commercieel gebruik zijn auteur auteursrechten verschuldigd en is 
pas toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van auteur. 


